
Møte i Undervisningsutvalget 6/18 31. mai, kl. 14.15-16.00 
Til stede: Ragnhild; Thomas, Joshi, Jan Tore, Bendik, Sverre, Jens Petter, Anne, Siri 

(15.20), Martine, Marta og Jeanette  

Fra adm. møtte: Kristin B, Esra, Kristin BE (ref) 

Forfall: Stein og Knut  

 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker:  

-Referat godkjent med korrigeringer. Jan Erik til stede som studentrepresentant. 

Rangering/adgangsbegrensning IN-STK og STK-IN-emnene. 

-Honorar ekstern programrådgiver: 8000,- for ett program. 12 000,- for bachelor og 

master.  

-NSA-programmet legges ned fra høsten 2019.  

-Stategiprosessen ved instituttet: Arbeidsgruppene har fått forskjellige 

arbeidsoppgaver. 3 har med utdanning å gjøre: Programmering i skolen, utvikling av 

et bacheloremne i helseinformatikk, informasjonssikkerhet – mulighet for 

bachelorprogram. Økt fokus på utdanningsstrategi utover høsten.  

-Overgangsordninger master. Programrådenes frist: 15. juni  

-Etter- og videreutdanning: Fakultetets planer. Trykk EVU fra næringslivet og skolen. 

Fakultetet vil lage en EVU-strategi. Else Marie Lingaas ny EVU-koordinator på 

fakultet. DNB vil etablere et samarbeid med Ifi rundt IT-arkitektur. MN/UV-fakultetet: 

Samarbeid om skolen. Katrine Tellefsen.  

-Sak i Stortinget om sensorveiledning i dag. UiO har levert et generelt rammenotat. 

Blir trolig krav om ha sensorveiledning.  

-INF5560 – IBV overtar emnet. Emnet legges ned etter dette semesteret.  

-UiO oppretter en arbeidsgruppe for prosjekt digitalt pensum. Felles sted for lagring 

av pensumlister. Ønske om økt digitalt pensum.  

Sak 2. Gjennomgang masterukene 

Thomas P. orienterte. Forslag om å utvide masteruken med en ekstra uke i april. 

Forslag om mer forskningsmetode i uke 2 og å innføre en 3. masteruke tre dager 

etter påskeferien. Uke 3: Bla: Akademisk etterrettelighet, kildekritikk, søking, 

forskningsetikk og flytting av skrivekurset. Introduksjon til forskningsmetode i uke 1.  

Følger av innføringen: Kan også være at vi må avlyse gruppetimer i andre emner 

fordi gruppelærere må på masteruka. Lokaler til undervisning.   



Studentene mister ikke studieplassen om de ikke deltar på masteruken.  

Vedtak: Saken tas opp på neste møte. Sakspapir sendes ut i forkant.  

Sak 3. Obligatorisk oppmøte på gruppetimene 

Drøftet i førstesemesterskomiteen og har vært drøftet med 2. års underviserne. 

Ønske om å ta det vekk som en generell regel.  

Vedtak: Obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene tas ut av 

emnebeskrivelsene.  

Semesterkomiteen bes se nærmere på tiltak som kan øke oppmøte på 

gruppeundervisningen.  

Sak 4. IN1010 og IN1910 

Vedtak: IN1910 kan ikke erstatte IN1010/INF1010 i studieprogrammene tilhørende 
Ifi eller i 40- og 80-grupper i informatikk.  

Sak 5. Rapport om databaseundervisningen 

Fui sender eventuelle kommentarer om IN2090 til Ragnhild. Kommentarer fra evt. Fui 

og Joshi videreformidles til Martin.  

Sak 6. Studiestart for masterstudentene (læringsmiljø) 

Joshi orienterte om hvordan det jobbes med å skape et godt læringsmiljø for 

masterstudentene på I:DBI.  

Sak 7. Opprettelse av IN3000/IN4000 

Vedtak: Emnet godkjennes med de innspill som kom på møtet.  

Sak 8. IN4030 -  Introduksjon til bioinformatikk 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Undervisningsutvalget vil be om presisering og 

begrunnelse for eksamensform.  

Sak 9: IN5300 – Nettverkssikkerhet og anvendt kryptografi (helt nytt) 

Vedtak: Emnet godkjennes med de innspill som kom på møtet.  

Sak 10: Oppfølging av emner fra høsten 2017 

Ingen kommentarer.  

 


